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Resumo: 
 
 
 

Esse trabalho tem como objetivo abordar até que ponto o professor de Língua 

Inglesa é consciente de ser o sujeito de difusão da cultura de países como Inglaterra e USA, 

bem como analisar os discursos subjacentes nos livros de Inglês utilizados na escola de 

ensino Fundamental e Médio Dr. Francisco Rosa, localizado no bairro Bugio na cidade de 

Aracaju – SE, contrastando com as expectativas de sucesso e fracasso que os alunos do 

colégio em questão possuem em relação à Língua Inglesa. 
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Nos últimos anos, o que se tem percebido com o processo de globalização é a 

criação de escolas de Línguas estrangeiras para atender a necessidade crescente do mercado 

mundial; entre elas figura a Língua Inglesa. Paralelamente encontra-se a escola pública e 

seus professores na busca de métodos mais eficazes para o ensino da Língua Inglesa, sua 

cultura, e contexto histórico. Mas qual a necessidade real de se aprender uma língua 

estrangeira? Segundo Prasse: 

 

O desejo de aprender línguas estrangeiras “não é um desejo de saber”. 
O desejo pelas línguas estrangeiras vem no desejo de ocupar o lugar do 
outro, por meio da língua do outro, lugar simbolicamente representado 
pelas riquezas do outro e pelo desejo de gozar como o outro goza, 
entendendo gozo, no sentido psicanalítico, como função de alguma 
coisa. O desejo pode estar sinalizando uma inquietação do sujeito por 
não encontrar seu lugar na Língua Materna. (PRASSE, 1997,71). 
 
 
 

Essa afirmação encontra respaldo na passagem a seguir. A professora Alzivani 

Marins (Cultura Inglesa - Aracaju – SE), começou a ministrar aulas a uma jovem recém 

chegada da Inglaterra. Essa jovem está tão atraída e apaixonada pela cultura da Inglaterra 

que se recusa até mesmo a sair de casa. Ela considera que foi um erro retornar ao Brasil e 

pondera que a cultura brasileira bem como a cidade de Aracaju está muito atrasadas em 

relação ao que ela chama de “cultura de primeiro mundo”. De acordo com a professora 

Alzivani Marins, esse não é um acontecimento isolado. 

 

 

É indiscutível que a Língua Inglesa proporciona aos seus falantes a abertura de 

portas que permitem ao indivíduo se comunicar com o mundo e conseqüentemente se sentir 
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menos excluído e mais confiante quando viajar, trabalhar em outros países ou o que é mais 

comum se comunicar com indivíduos de países onde o inglês não seja a língua oficial.  

 

Os falantes de línguas diferentes sentem-se seguros: para não 
precisarem falar na língua materna do colega, língua que carrega 
inevitavelmente a cultura, a ideologia do outro, preferem quando se 
encontram, falar em Inglês... tranqüilizados pelo aparente nivelamento 
que essa língua lhes proporciona.(CORACINI, 2003,343). 

 

 

 

 

Conseqüentemente o Inglês facilita o comércio, a comunicação e a troca de 

valores entre os indivíduos. Isso faz com que a Língua Inglesa possua caráter hegemônico e 

de exclusão de outras línguas e culturas. O professor de Inglês precisa ter consciência de 

seu papel como educador e transmissor de uma outra cultura. Faz – se necessário que antes 

de qualquer coisa o professor tenha em mente que tipo de abordagem ele utiliza e quais 

temas ele adota para serem debatidos na sala de aula. Será que os professores de Línguas 

Estrangeiras tem conhecimento ou vivido experiências nos países os quais eles se propõem 

a propagar essa(s) cultura(s)? É essa experiência realmente importante? O que queremos 

que os nossos alunos aprendam? Não se pode dissociar língua de cultura, e como tal, é 

necessário observar como esses conhecimentos estão sendo transmitidos e ter em mente 

qual a abordagem que o livro didático propõe, bem como o papel do professor enquanto 

educador, observando o seu discurso na sala de aula e sendo capaz de se moldar dentro da 

realidade social, cultural e econômica da escola. 
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O professor fala como se só houvesse a sua verdade e como se o que 
diz fosse conclusivo, completo, não deixando espaço nem lugar para a 
dúvida, para o conflito, para a contradição, para a falta que o habitam e 
constituem toda a subjetividade.(CORACINI, 2003,333). 

 

 

 

 Cabe assim ao professor a responsabilidade de escolha de metodologia e temas 

que se adaptem a realidade do educando, e verificar até que ponto ele é consciente que está 

transmitindo a ideologia da cultura hegemônica. Faz – se então necessário, ter um olhar 

crítico em relação ao livro didático escolhido pela escola e os conteúdos programáticos da 

disciplina de Língua Inglesa observando-se o discurso desta. 

 

(...) a disciplina é um princípio de controle de produção do discurso. Ela 
lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma 
reatualização permanente.(FOUCAULT, 1996,). 

 

 

 

 

E é a repetição dos enunciados que transfiguram as idéias em algo permanente, e 

por isso mesmo tem que se ter um olhar crítico por trás dos textos utilizados na escola, pois 

passagens como nos trechos a seguir são comuns. No primeiro exemplo, temos uma 

passagem extraída de um livro de terceira série do primeiro grau e em um segundo 

exemplo, uma amostra de um livro do Ensino Médio: 

  

Ex: 1 – A happy family 

                                                    My family 

                                                    I am carol 

                                                   Albert is my father 
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                                                   Rose is my mother 

                       Mark is my brother and Lili is my sister 

My family is very happy. 

 

 

 

 Nesse texto “A happy family” - uma família feliz – a família se apresenta como 

sendo uma instituição perfeita, sem maiores problemas, pois, mães e filhos vivem em total 

harmonia e são de classe alta. Fica também evidente o racismo, embora não seja vista a 

imagem do livro, percebemos que a maioria das ilustrações dos livros didática é de pessoas 

brancas, felizes e com um relacionamento harmonioso com a natureza. A ideologia 

subjacente é que nos países de Língua Inglesa, vamos nos referir aos EUA e Inglaterra, as 

famílias são como um modelo a serem seguidos. Passam a imagem de que por estarem no 

primeiro mundo, a família se apresenta de forma perfeita, onde todos vivem bem, são 

abastados e esses países são referência para os demais.  

 

Ex: 2 – English in all its glory 

…English language gives the communicator the ability to provide precise 
definitions…Many other languages, although lovely to listen to and artistically written, 
do not provide a medium in which accuracy dominates the context…1 

 

 

 

   No título do texto “Inglês em toda sua glória” o autor faz uma comparação entre 

a língua inglesa e outras línguas européias como francês, italiano e espanhol. Para ele, 

                                                 
1 Fonte: New Keyword, Arnom Hollaender, Ed.Moderna, Ed. 2002, p.365. 
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embora as outras línguas sejam belas de se ouvir, não conseguem se expressar de uma 

maneira dinâmica e precisa tal qual o Inglês. A idéia é que ele se faz necessário por ser uma 

língua prática. Falar esse idioma é sinal de poder, e lhe atribui um caráter glorioso, superior 

a outras línguas.   

 

 

Com esses exemplos não se quer inferir no conceito e na importância da Língua 

inglesa num mundo globalizado, mas estarmos atentos para que esses textos não sejam 

transmitidos como verdades absolutas. Segundo Anna Carmagnani, “É preciso cruzar essas 

informações com a nossa cultura”. (CARMAGNANI, 1996). 

 

 

É importante observar como esses enunciados nos levam a perceber o valor moral 

que tenta ser transmitido de forma subliminar. Entende-se que essas sociedades são 

“politicamente corretas” e conseqüentemente conduz á formação do cidadão de bem. 

Entende-se que há um sentimento de bem estar nessas sociedades. 

 

 Uma bem resolvida integração racial e igualdade social na sociedade 
norte – americana ou, ainda, o alto grau de civilização e 
desenvolvimento de sociedade como a norte-americana e outras de 
Primeiro Mundo. (HOLANDA, 1996). 

 

Os EUA aparecem em alguns livros didáticos como uma sociedade hegemônica, e 

deixam transparecer aos estrangeiros que eles podem viver bem e se entregarem de forma 

natural e “harmoniosa” na terra do Tio Sam. 
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Essa “suposta” harmonia da terra do Tio Sam esconde, na verdade, conflitos 

explícitos de relações étnicas – raciais e de classes. Será que um dia encontraremos, em 

algum livro de Língua Inglesa para brasileiros, críticas ao modo imperialista de como o país 

do Tio Sam, se vê diante de situações como o Furacao Catrina no último agosto?   

 

 

Através deste exemplo, percebe-se o quão imprescindível é o reconhecimento da 

diferença cultural com o objetivo de dar visibilidade às minorias e não homogeneizar as 

relações culturais de países, cujo repertorio de suas tradições se forma pela diferença que 

deve ser enfocada nos livros didáticos. 

 

 

Segundo fontes do Jornal Nacional, 12/11/05 – Rede Globo: “Existem onze milhões 

de imigrantes nos Estados Unidos, sendo que setecentos mil são brasileiros” (REDE GLOBO – 

12/11/05). 

 

 

Nessa reportagem foi mostrado como os imigrantes são observados e filmados por 

americanos que acreditam que estão tendo o campo de trabalho reduzido pelo grande 

número de imigrantes ilegais que recebem menos que os nativos para fazerem o mesmo 

serviço. 
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Mas não é só os Estados Unidos que possuem problemas desse tipo. De forma 

mais subjetiva pode – se perceber essa problemática étnico-racial também na Inglaterra. 

Nos seis anos que lá residimos, nunca assistimos a uma reportagem sobre o Brasil que não 

fosse depreciativa, ou de denúncias de problemas envolvendo desmatamentos ou 

criminalidades. Contudo, a mesma abordagem não é só relacionada quando se trata do 

Brasil, o mesmo pode ser verificado em reportagens sobre outros países de Terceiro 

Mundo. 

 

 

O discurso ideológico induz o nativo a concluir que a Inglaterra é muito melhor, 

um “paraíso” em relação a esses países. No entanto, a grande mistura de etnias e 

nacionalidades em Londres cria ao mesmo tempo facções. Existem bairros de grande 

maioria negra como Sheperd’s Bush, de indianos nos bairro de Ealing e brasileiros na 

vizinhança chamada Basewater. Fatos como esses deveriam ser objeto de estudo na sala de 

aula e mesmo trabalhados nos temas transversais propostos pelos PCNS, tal qual como 

citado em sua página 22: “Cabe aos professores exercerem seu sentido crítico na escolha do 

conteúdo tematizado” (PCN, 22). 
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 O que possibilitaria um amplo debate sobre até que ponto as sociedades de 

primeiro mundo são “politicamente corretas”. De acordo com Marisa Grigoletto em sua 

análise do livro didático utilizado nas escolas oficiais do Brasil: 

 A língua inglesa é vista como traço de união entre povos, negação de diferenças ou apagamento 

da diversidade cultural, social ou nacional, há uma idealização do brasileiro e do 

outro.(GRIGOLETTO, 2003,351). 

 

Ainda segundo Grigoletto: 

 

Ao enunciar a igualdade e, assim, negar a diferença, o discurso denega 
essa mesma igualdade. A enunciação da igualdade tenta abafar o 
sentido que está na base da cadeia significativa: a diferença e a 
superioridade do outro (o estrangeiro), apresentado como um “modelo” 
para o brasileiro.(GRIGOLETTO, 2003,352). 

 

 

Assim o livro didático perde o poder de estimular conjecturas sobre temas 

complexos e polêmicos, o que incentiva a impossibilidade dos alunos, sem criar condições 

para ampla possibilidade de discussão sobre questões sociais, culturais, históricas, 

econômicas, cujos temas complexos como esses poderiam suscitar, comparando e 

contrastando não só a Língua Inglesa, mas também a Língua Portuguesa e sua importância 

no cenário mundial. 

 

Mas qual abordagem mais conveniente na transmissão do conteúdo de Língua 

Inglesa, e o que se espera de alunos que são postos na mesma sala como se fossem seres 

uniformes, de mesmo background? E como trabalhar o raciocínio de alunos para que eles 
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internalizem a língua estrangeira? Um dos primeiros passos seria entender o que os alunos 

realmente querem, suas expectativas em relação à Língua Inglesa. Só assim o professor 

poderá adotar uma metodologia efetiva que supram as expectativas dos alunos. 

 

 

Sobre os PCNS para a Língua Estrangeira a professora Deusa Maria de Souza, no 

livro Identidade e Discurso, 2003, página 337, formula a seguinte crítica: 

  

Os conteúdos e valores são apresentados de maneira prescritiva... o 
professor e o aluno têm a idéia de uniformidade na educação e que os 
direitos e conteúdos são transmitidos de forma horizontal... sem que 
essas diferenças econômicas constituam uma barreira para o processo 
de aprendizado. (SOUZA, 2003,337). 

 

 

 

Não há uma valorização das experiências vividas pelo aluno no meio social onde 

está inserido, ou as experiências vividas a priori, e todos são conduzidos e interpretados 

uniformemente, sem que essas diferenças sejam observadas. Como sugere Michael 

McCarthy:” Different situations will require different formulae, depending on roles and 

settings.”(McCARTHY, 1991). 2 

 

 

                                                 
2 Situações diferentes requerem fórmulas diferentes, dependendo dos papéis e aplicações, e é assim que o 
professor deve proceder. (tradução pessoal). 
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Se por um lado há necessidade de encontrar métodos eficazes para o aprendizado 

dos discentes, é de fundamental importância que as aulas atendam as perspectivas dos 

alunos. 

 

 

Em pesquisa realizada no ano de 2003 na Escola de 1º e 2º graus Dr. Francisco 

Rosa, na qual foi elaborado um questionário em que continha várias perguntas sobre o por 

quê de se estudar Inglês, a escola ideal, perspectivas para o futuro, expectativas em relação 

ao professor, etc. 3 A resposta a duas perguntas são relevantes registrar tendo em vista as 

respostas apresentadas. Vamos tomar como base uma turma de quarenta e oito alunos de 1º 

ano do Ensino Médio.  

 

A primeira pergunta: Qual a expectativa que você tem dos seus professores?  

50% disseram que eles explicassem melhor; 

24% disseram que eles não “enrolassem”; 

15% disseram que eles fossem mais comunicativos; 

6% disseram que eles fossem menos ignorantes; 

3% disseram que eles não desanimassem; 

2% aulas motivadas; 

 

                                                 
3 Ver questionário em anexo. 
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A segunda pergunta: Se você acha que ainda não aprendeu o suficiente, quem 

você responsabiliza? 

69% acusam o governo por diversos motivos, dentre eles por não disponibilizar recursos 

suficientes para investimentos em educação; 

21% o próprio aluno; 

5% o professor; 

5% outros motivos; 4 

 

Analisando as respostas dessa turma constatamos que quando se trata de 

expectativa em relação aos professores os alunos são críticos, taxativos e conscientes do 

que esperam dos seus professores. É obvio que os alunos não estão contentes com que 

possuem e com a qualidade das aulas. Inferem que o professor não cumpriu seu papel e 

conseqüentemente não há interação professor – aluno. Contudo, quando a pergunta trata da 

responsabilidade de cada um enquanto sujeitos de seu próprio aprendizado, aos alunos são 

enfáticos em culpar o governo pelo atraso na educação. Se eles ainda aprenderam o 

suficiente é porque em âmbito geral, não existe investimento financeiro para tal. É como se 

o professor não atendesse às expectativas dos alunos por não possuírem salários dignos, 

boas condições de trabalho e reconhecimento, resultando na ineficiência da qualidade de 

ensino. Esse resultado ratifica o enunciado de Maria José Coracini, 

 

                                                 
4 Fonte: Pesquisa realizada por Waldinei Santos Silva, professor de Língua Inglesa do Ensino Fundamental e 
Médio do referido Colégio, ano 2003. 
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Pensar a identidade do sujeito – professor numa época em que ela 
parece perdida, em meio a um contexto de perdas – perda de poder 
aquisitivo, perda de reconhecimento, perda de respeito, perda de 
ânimo.Esse é o maior desafio para todos que fazem a 
educação.(CORACINI, 2003,14). 

 

 

 

 

 Apesar de toda a problemática na educação como cita a professora Maria José 

Coracini, nada justifica um professor apático, distante dos seus alunos, inconsciente de suas 

responsabilidades e desprovido do senso crítico, incapaz de reconhecer um discurso 

subliminar tendencioso em qualquer livro didático.  

Quando é proporcionado ao aluno discutir, e escutá-lo fica claro que eles sabem o que 

querem. Mas é preciso que cada um faça sua parte, encontrar um bode expiatório não é a 

solução. A educação no Brasil ainda está longe de ser uma prioridade, e despejar na mão do 

professor toda a responsabilidade da educação não corresponde a realidade absoluta de 

nenhuma sociedade que se quer séria e justa.  

 

 

Cabe aos professores de Língua Inglesa terem consciência que estão difundindo 

uma outra cultura, seja ela Inglesa ou Norte – Americana. É inegável que o Português tem 

recebido vocábulos de línguas modernas como resultado das relações políticas, culturais e 

comerciais com outros países, esse não é um processo estanque, é fruto de troca de relações 

comerciais, pessoais, tecnológicas, e constante veiculação das culturas inglesa e norte - 

americana nos meios de comunicação.     
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Trata-se antes de um fenômeno sociolingüístico, ligado ao prestígio de 
que goza uma língua que o povo fala. Dessa forma, os povos que 
dependem econômica e culturalmente de outras não podem deixar de 
adotar, com os produtos e idéias importadas, a nomenclatura 
correspondente. (GOÍS, 2003, 54). 

  

 

Adotar a Língua Inglesa ou qualquer outra Língua Estrangeira como segunda 

Língua para a comunicação do indivíduo é uma escolha de cada um dependendo de suas 

necessidades. Mas conceber que a língua adotiva sirva de parâmetro para nortear uma outra 

cultura é extremamente perigoso para unidade de uma nação qualquer que seja ela. É o que 

coloca a professora Anna Maria Carmagnani, 

 

Sem dúvida alguma, não podemos esquecer da imposição do inglês 
como LE e das identidades culturais projetadas através dessa língua. Ao 
mesmo tempo é inaceitável entendermos... a língua inglesa como 
apenas um meio de comunicação... que serve de propósitos específicos 
em diversas áreas. (CARMAGNANI, 2003, 315).   

  

 

Daí a necessidade de entender que o discurso implícito não é só simplesmente 

pensar na Língua Inglesa como sendo bela, útil para a comunicação, e sim ter em mente o 

que toda essa simbologia representa. É imprescindível que o professor de Línguas tenha 

uma atitude realística em relação a Língua Estrangeira, cruzando as culturas, 

compreendendo que toda sociedade possui pontos positivos e negativos, e principalmente 

abrir os horizontes, para que não só os alunos, mas todos nós possamos entender e respeitar 

essas diferenças com todas as vantagens que saber uma outra língua traz. Entender o 

discurso do outro amplia o conhecimento da nossa própria identidade.  
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ANEXO: 

 

QUESTIONÁRIO: 

 

1 – Qual a expectativa que você tem dos seus professores? 

 

2 – Como você visualiza seu futuro? 

 

3 – como seria ideal para você? 

 

4 – Você se considera um bom aluno? Por quê? 

 

5 – O que é um bom professor na sua opinião? 

 

6 – O que é um bom aluno na sua opinião? 

 

7 – Você acha que seu aprendizado é compatível para série que estuda? 

 

8 – Quem você culparia pela sua situação, caso não considere que ainda não 

tenha aprendido o suficiente? Justifique. 

 

A- Professor 

B- Aluno 

C- Governo 

D- País 

E- Outro 


